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GRINDAY IMUNO wzmocnienie odporności 60 kapsułek
 

Cena: 105,90 PLN

Opis słownikowy

Producent GRINDAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościGRINDAY IMUNO wzmocnienie odporności 60 kapsułekSuplement diety o unikalnym składzie, który naturalnie wzmacnia
odporność organizmu oraz łagodzi objawy przeziębienia i grypy. Bogaty w wysokiej jakości, standaryzowane ekstrakty roślinne o
udowodnionym działaniu, jak M-Gard® i Echipower™, które skutecznie mobilizują do działania wrodzony układ odporności i działają
przeciwzapalnie. Maksimum mocy dodatkowo zapewniają Imuno wysokie dawki witaminy C i D oraz cynk.Suplement Imuno nie zawiera
sztucznych barwników, przeciwzbrylaczy oraz wypełniaczy. Jest 100% naturalnym produktem typu "Clean Label".Produkt
wegetariański.Działanie:wzmacnia układ odpornościowy,łagodzi objawy przeziębienia i grypy,zwiększa ochronę przed bakteriami i
infekcjami wirusowymi,skraca czas trwania choroby,chroni w okresach nadmiernego stresu,poprawia ochronę przed
patogenami,wzmaga produkcję przeciwciał i substancji o charakterze bakteriobójczym,należy do naturalnych
immunomodulatorów.Zalecane spożycieJuż 2 kapsułki dziennie zapewnią skuteczną dawkę substancji aktywnych. Preparat przyjmuj w
trakcie posiłku rano lub w ciągu dnia.Pamiętaj, że Imuno jest naturalnym suplementem diety, a natura żeby w pełni zadziałać potrzebuje
czasu. Imuno nie zastąpi również zróżnicowanej, zdrowej diety, ale ją uzupełni.Poczuj pełnię możliwości Imuno dzięki stosowaniu w 3
miesięcznych seriach.Przyjmuj Imuno przez 3 miesiące, następnie przerwij kurację na miesiąc i ponownie wróć do stosowania na
kolejne 3 miesiące.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie powinien być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne.SkładnikiSkładniki aktywne w 2 kapsułkach:Wysuszony sok z ziela jeżówki
purpurowej (2,4%β -1,2-D-fruktofuranozydów) – Echipower™ 300,00 mgBeta-glukan z drożdży piekarniczych – M-Gard® 250,00
mgEkstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina), w tym: 200,00 mgWitamina C 140,00 mg (175%*)Witamina D 5,00 μg (100%*)Cynk
13,50 mg (135%*)(%) RWS - Referencyjna Wartość SpożyciaM-Gard® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Biotec
Betaglucans AS. Echipower™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Frutarom Belgium N.V.IMUNO
zawiera:ECHIPOWER™wysuszony sok z ziela jeżówki purpurowej (2,4%β-1,2-D-fruktofuranozydów), to w pełni naturalny składnik o
potwierdzonej klinicznie skuteczności. Pobudza do działania naturalny system odporności, łagodzi objawy przeziębienia i grypy,
wzmacnia organizm narażony na stres.M-GARD®ekstrakt z drożdży piekarskich (beta-1,3 / 1,6-glukan) – specjalny, opatentowany
proces ekstrakcji sprawia, że beta-glukan zachowuje swoje niezwykłe, biologiczne właściwości. Działa immunomodulująco, pobudza
proces fagocytozy i wzmacnia odpowiedź organizmu na atak patogenów.CYNKpodnosi odporność organizmu na infekcje oraz wpływa
na prawidłowe działanie grasicy, która z kolei odpowiada m.in. za prawidłowe funkcje układu odpornościowego. To właśnie w grasicy
dojrzewają limfocyty T - białe krwinki, jedne z najważniejszych składników naszej odporności.EKSTRAKT Z OWOCÓW DZIKIEJ
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RÓŻYzapewnia wysoką dawkę witaminy C, która naturalnie podnosi odporność oraz skraca czas trwania przeziębienia i działa
antyoksydacyjnie. Dobroczynne właściwości witaminy C wzmacniają obecne w dzikiej róży witaminy B1, B2, E, K oraz karotenoidy i
flawonoidy.WITAMINĘ Dto nie tylko mocne kości. Witamina D wzmacnia również system immunologiczny, działa przeciwzapalnie,
łagodzi i skraca czas trwania infekcji.ProducentGrindaySzkolna 16/6, 43-340 Kozy
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